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„Carrantuohill”
i Zielony Śląsk

Zespół „Carrantuohill” i władze samorządowe były gospodarzami Rodzinnego Pikniku
Ekologicznego „Zielona Wyspa Śląsk” połączonego z Festiwalem Organizacji
Pozarządowych.
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Narodowe Czytanie w CKE

Trzy grosze
przed północą
Władza ma to do siebie, że zasadniczo zawsze wie lepiej. W szczególności tyczy się
to szczytów władzy, choć bywa, że na dołach też kogoś poniesie. Jeśli jest to tylko
lokalny przejaw pychy i buty, przerostu ambicji, wybujałego ego lub zwykłej głupoty,
to można poprzestać na współczuciu, w najgorszym razie na krótkim spięciu. Niestety
bywa gorzej…

Parcie na szkło to przypadłość wielu, nie tylko tych,
którzy walczą o rząd dusz. Jednak po tych, którym marzy się władza, należy się też spodziewać jakowegoś
uzasadnienia, które wynika z czegoś
więcej niż głębokie przekonanie o własnej świetności. Szereg zasług i chwalebnych przymiotów byłby tu mile widziany. Bliżej wtedy do miana autorytetu, to zaś o tyle jest istotne, że mądra
i kompetentna władza budzi większe
uznanie, a więc wykraczające poza
krąg wzajemnych adoracji w sosie własnym. W najlepszym razie można liczyć
nawet na szczery podziw, choć wystarczyłby szacunek, za to powszechny.
Nie od dziś wiadomo, że człowiek najszerszych nawet horyzontów ma swoje ograniczenia, bo mieć musi.
Taka natura. Skoro jednak do wyścigu o wpływy, godności i urzędy rwą się znawcy od wszystkiego, to już
nawet przekonanie graniczące z pewnością podpowiada, że „kraina szczęśliwości” pozostanie w sferze bajek

i utopii. Mimo to śpiewać każdy może, trochę lepiej,
lub trochę gorzej, choć jest doprawdy źle, gdy głównym walorem piewcy świetlanej przyszłość jest to, że…
jest. On sam. Tak po prostu. Gdyby tak raczył zabrać się
za naprawy i porządki – dajmy na to – w swoim kamerliku, byłoby rzeczywiście w porządku. A tak? Puszczone
wodze fantazji robią swoje, tu i ówdzie zalewając nie
tylko publiczną przestrzeń, bo taki piewca ma akurat
nieodpartą potrzebę raczenia wszystkich na lewo i prawo własnymi lub zapożyczonymi mądrościami. W tym
drugim przypadku i szaleństwie jest nawet metoda…
Kupą, waszmościowie, kupą… – odwołując się
do trylogii H. Sienkiewicza można zauważyć, że od czasów Polski szlacheckiej jakoś niezbyt wiele się zmieniło.
Prawda pozostaje ta sama, iż w pojedynkę ani wojen,
ani bitew się nie wygrywa. Szabel zatem trzeba, szabel
wiele – do bitki, do jatki, do pyskówek i gadki o byle
czym, i utyskiwania nad wrogami. Na pohybel! Nic to,
że pod krzyżem, że między jedną mszą
a drugą, w chrześcijańskim brataniu,
tyle że jedynie od wielkiego dzwonu,
czyli kiedy trwoga lub żałoba.
Studząc emocje, warto mieć
na względzie, że wcześniej czy później bitewny kurz opadnie. Może choć
wtedy jednemu z drugim przyjdzie
do głowy refleksja, że lepiej było trzymać język na wodzy, zamiast puszczać wodze fantazji, a przy tym pleść
co ślina na język niosła. Tym bardziej
warto się wsłuchać w to, co głoszą uczestnicy obecnego wyścigu (nie)pokoju. Nikt ich do udziału w nim nie
zmuszał, przez co należy chyba rozumieć, że mają coś
powiedzenia. No więc właśnie, co?…
Robert Ratajczak
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KOMENTARZ (NIE)POLITYCZNY

Trzeba głosować
i mądrze wybierać
W minionych czasach udział w wyborach wydawał się farsą i właśnie dlatego mówi się teraz
o tych czasach jako o słusznie minionych. Kiedy
więc w chwili transformacji ustrojowej państwa
wybory zaczęły mieć rzeczywisty wpływ na polską scenę polityczną, trzeba korzystać z prawa
głosu i głosować, do czego gorąco zachęcam
– komentuje burmistrz Wiesław Janiszewski.
– Dość często słyszymy na co dzień uwagi pod adresem
rządu i jego poczynań, ale to przecież wybory parlamentarne decydują o tym, kto zdobędzie większość w Sejmie
i Senacie RP, komu dane będzie tworzyć nowy gabinet
z premierem na czele. Jeśli w trakcie trwania kadencji
ktokolwiek – niezależnie od barw politycznych i partyjnych zobowiązań – odwołuje się do roli i decyzji suwerena, jakim jest naród, to właśnie teraz następuje najważniejszy moment jego dojścia do głosu. Umawiając się
na demokrację w sensie społecznym, wszyscy stoimy przed
wyborem, który w gruncie rzeczy wcale nie jest łatwy.
Daleki jestem od tego, aby w tym miejscu – jako burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – przeko-

nywać do konkretnych kandydatów lub opcji politycznych. Namawiam natomiast każdego, aby
udać się do urn i oddając swój
głos wyborcy dać sobie jednocześnie moralne prawo do zabierania głosu, wyrażania opinii
i wydawania ocen. Zwracam też
w tym momencie uwagę na powszechny i tajny charakter wyborów, dzięki czemu nie
sposób mówić o presji i naciskach ze strony kogokolwiek.
To bardzo ważny element w państwie prawa, na gruncie
konstytucji, która w sprawach najwyższej wagi – a więc
wyboru władz państwowych – jasno precyzuje podstawowe zasady i standardy.
Wychodząc z założenia, że każda władza po upływie
kadencji podlega ocenie, możemy teraz gremialnie zająć stanowisko i opowiedzieć się nie tylko za kierunkiem
dalszego rozwoju kraju, ale też za ludźmi, którym chcemy
powierzyć swą przyszłość. Jak realny i znaczący wpływ
na życie większości z nas ma polityka, dobitnie pokazała mijająca kadencja polskiego parlamentu. Abstrahuję
od tego, co i komu się podoba, jakie i skąd widzi zagrożenia oraz jakiego modelu państwa oczekujemy. Ważne, aby
w ogóle zająć stanowisko, właśnie poprzez głosowanie,
poprzez świadomy, swobodny i przemyślany wybór, który
potem – już po wyborach – trzeba będzie uszanować. Stąd
tak ważna ranga tego wydarzenia i obywatelski obowiązek, aby udać się na wybory.
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1 października w Katowicach odbyła się gala wręczenia nagród w ogólnopolskim
konkursie Kryształy PR-u. Prestiżowe wyróżnienie w kategorii najlepszy event społeczny za Rodzinny Piknik Ekologiczny „Zielona Wyspa Śląsk 2018” otrzymał Urząd
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. Nagrodę z rąk jurorów odebrał pełnomocnik
burmistrza ds. planowania, rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik.

Wyróżnienie w konkursie Kryształy PR-u
– Kryształy PR-u to wyjątkowy konkurs. Jedyny ogólnopolski, dotyczący działań promocyjnych,
w którym udział jest bezpłatny. O powodzeniu
w zmaganiach konkursowych decyduje więc wyłącznie profesjonalizm. Doceniamy Państwa zaangażowanie, kreatywność, pomysłowość i rozmach.
– mówił podczas wręczenia nagród Sebastian
Chachołek, juror, zarazem prezes Zarządu Grupy
PRC organizującej konkurs.
Celem konkursu Kryształy PR-u jest promowanie i nagradzanie najbardziej wartościowych inicjatyw jednostek samorządów terytorialnych i organów administracji państwowej jako inspiratorów
kreatywnych działań i rozwiązań.
Kapituła w składzie: prof. Sławomir Smyczek
(przewodniczący), dr Sebastian Chachołek,
dr Anna Adamus-Matuszyńska, dr Andrzej
Malinowski, dr Marek Lipczyk, dr Marek Skała
i Marek Szeles zadecydowała o przyznaniu Czerwionce-Leszczynom wyróżnienia w kategorii najlepszy event społeczny.
– Wyróżniliśmy zarówno kampanie, za którymi
stoją bardzo duże budżety i świetne pomysły, ale
doceniliśmy także te skromniejsze pod względem
finansowym działania, mające coś ujmującego,
nowatorskiego, angażującego – zaznaczył przewodniczący jury. – Ten konkurs pozwala docenić
najlepszych w skali kraju, a zarazem wytyczać trendy, kierunki rozwoju działań promocyjnych, które
powinny nas inspirować.
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Konkurs „Kryształy PR-u” został zorganizowany w ramach XII Ogólnopolskiej Konferencji
PR w Samorządzie i Administracji Państwowej.
Celem konkursu jest promowanie i nagradzanie
najbardziej wartościowych inicjatyw Jednostek Samorządów Terytorialnych i organów Administracji
Państwowej jako inspiratorów kreatywnych działań
i rozwiązań.
Warto dodać, że to już czwarte wyróżnienie
w konkursie Kryształy PR-u dla UGiM Czerwionka-Leszczyny. Wcześniej otrzymano wyróżnienia:
w 2012 r. – za kampanię promującą tereny inwestycyjne, w 2013 r. – za kampanię promującą segregację odpadów, w 2016 r. – za kampanię promującą
zabytkowe osiedle Familoków. (h)

Z Panią Elżbietą
w setne urodziny
Burmistrz Wiesław Janiszewski oraz
pełnomocnik ds. społecznych Aleksandra Chudzik złożyli niedawno wizytę
Pani Elżbiecie Smolorz, która świętowała setne urodziny.
W imieniu własnym, władz samorządowych oraz
mieszkańców gminy i miasta burmistrz złożył Jubilatce serdeczne gratulacje i życzenia. Wręczono
kwiaty, dyplom i kosz okolicznościowy.
Pani Elżbieta od urodzenia mieszka w Bełku.
Razem z mężem wychowała siedmioro dzieci.
Od 39 lat jest już wdową. Doczekała się już trzynastu wnuków, dwudziestu czterech prawnuków
i siedmiu praprawnuków.

„Zachowaj trzeźwy umysł”
24 września w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym wręczono nagrody dla laureatów konkursu będącego elementem kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, w której po raz
kolejny bierze udział Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny. Uroczystość wręczenia
nagród towarzyszyła konferencji „Model profilaktyki zintegrowanej i jego praktyczne
zastosowanie w profilaktyce problemów”.

„Magnificat”
w Koszęcinie

Na zaproszenie dyrektora Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” Zbigniewa Cierniaka
chór „Magnificat” z parafii Wniebowzięcia
NMP w Czuchowie pod kierunkiem Stefanii Szyp, wystąpił w Sali Koncertowej
Kaplicy Pałacowej w Koszęcinie.

Koncert poświęcony był pamięci Stanisława
Hadyny, założyciela Zespołu „Śląsk”, w setną
rocznicę urodzin. Uroczystość wzbogacono m.in.
o wspomnienie o S. Hadynie pt. „Jakim Go pamiętamy” w wykonaniu chórzystów Eweliny Włoch
i Antoniego Gajka.
Koncert poprowadził Piotr Hankus, były solista
Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”, pracownik Śląskiego Centrum Edukacji Regionalnej, zdobywca
tytułu „Mistrz Mowy Polskiej 2015”.

Kampania „Zachowaj trzeźwy umysł” realizowana jest od 2002 r. w całej Polsce. Za cel stawia sobie informowanie o negatywnych skutkach
sięgania po alkohol i używki, promocję trzeźwości, sportu i zdrowia, ma również zachęcać dzieci
i młodzież do zachowań prospołecznych. Stawiane
sobie cele realizuje poprzez współpracę z samorządami lokalnymi w całym kraju.
Jednym z elementów kampanii jest odbywający się co roku konkurs plastyczno-literacki. W tej
edycji zadaniem jego uczestników było stworzenie
pracy zatytułowanej „Ja za 20 lat”. Ze wszystkich
nadesłanych prac jury konkursu przyznało nagrody, a wśród laureatów znalazły się dzieci i młodzież z terenu naszej gminy.
Nagrody zwycięzcom wręczyła pełnomocnik
burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik
oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach Bożena
Bucka.
– Nasza gmina od kilkunastu lat bierze udział
w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – dziękuję
zarówno uczestnikom, jak i nauczycielom, którzy
zachęcają swoich podopiecznych do wzięcia udziału w konkursie. Warto podkreślić, że od kilku lat,
w konkursie mamy więcej laureatów z naszej gminy, niż ościenne duże miasta – A. Chudzik. – Dzisiaj wdrażamy pojęcie profilaktyki jako współpracy

i współdziałania wszystkich mieszkańców naszej
gminy, bo za to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu, tak naprawdę odpowiadamy sami
– dodała.
Nagrody otrzymali: Julia Nowak, Wojciech
Musioł, Bartosz Sypkowski, Laura Piksa, Jakub
Nocoń, Anna Chryczyk, Nadia Gralak, Katarzyna Leszczyńska.
W konferencji oraz uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli również sekretarz gminy Justyna Domżoł, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Celina Cymorek, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury Mariola Czajkowska, radni, dyrektorzy
placówek oświatowych z terenu gminy, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zaproszeni
goście. (k)

Chorwacka przygoda Muzykantów
A wszystko zaczęło się tak… W urokliwej
restauracji „Croatia” w Rybniku, artystyczne serca naszych Muzykantów –
Łukasza Szołtyska i Łukasza Michalika –
poruszyła piosenka jednego z najbardziej
znanych chorwackich zespołów Klapa
Šufit „Ne diraj moju ljubav”…
W niedługim czasie zespół nawiązał kontakt
z autorem muzyki i tekstu (mistrza chorwackiego
Vinko Barčot), który udzielił Muzykantom wszelkich praw autorskich do wykonania polskiej wersji
tej piosenki. I tak oto powstał przepiękny utwór

„Chciałbym zapomnieć o niej”, który stał się hitem
lipca Radia Silesia. Tekst do niego napisał Łukasz
Michalik, inspirując się oryginalnym chorwackim
utworem.
27 września zespół Muzykanty wyruszył w kierunku Chorwacji z zamiarem nakręcenia teledysku. Fantastyczną niespodzianką było spotkanie
z członkami zespołu Klapa Šufit, zaaranżowanym
przez managera Muzykantów Magdalenę Michalik (prywatnie żonę Łukasza). Podczas tego spotkania nasi chłopcy z Czerwionki-Leszczyn wykonali na żywo swoją wersję utworu „Ne diraj moju
ljubav”. Chorwaccy przyjaciele byli nią zachwy-

Projekt Cyfrowa Gmina i Miasto
Dobiega końca realizacja projektu „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny”, w ramach którego powadzone są
bezpłatne szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych.
Zakończyliśmy nabór do 12 grup szkoleniowych.
Każdy mieszkaniec mógł wybrać jeden z siedmiu
modułów szkoleniowych. Najczęściej wybieranymi
tematami były „Moje finanse i transakcje w sieci” oraz „Kultura w sieci”. Ponadto mieszkańcy
skorzystali również ze szkoleń „Działam w sieciach społecznościowych”, „Rodzic w Internecie”,

„Tworzę własną stronę internetową” oraz „Biznes
w sieci”.
Dzięki grantowi pozyskanemu z Instytutu Pracy i Edukacji mieszkańcy podnieśli swoje kwalifikacje z zakresu promowania swojej działalności
w Internecie oraz tworzenia własnej strony internetowej. Nabyli umiejętności pozwalające na poruszanie się w świecie mediów społecznościowych,
a także portali prezentujących dorobek polskiej
i światowej kultury. Samodzielnie potrafią wykonywać transakcje w sieci, a także korzystać z innych możliwości, jakie daje Internet.

Projekt „Cyfrowa Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny” jest realizowany w ramach projektu „Obywatel.IT – program rozwoju kompetencji
cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014- 2020 III
oś priorytetowa – cyfrowe kompetencje społeczeństwa. Działanie 3.1. – Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

ceni. Skutkiem tego było zaproszenie Muzykantów na koncert a cappella do urokliwego zamku
w Splicie. Po powrocie do Polski czekała na nich
jednak na nich największa niespodzianka – artykuł
o naszych Muzykantach w chorwackiej prasie i nagranie polskiej wersji na portalu informacyjnym.
To chorwackie spotkanie z pewnością zaowocuje
dalszą współpracą obydwu zespołów, a jednocześnie promocją naszego miasta w Splicie. Kolejnym
krokiem jest zorganizowanie wspólnego koncertu
Klapa Šufit i Muzykantów na terenie naszej gminy.

Sukces Przegędzy
Od 23 sierpnia do 18 września można
było wziąć udział w kolejnym plebiscycie ogłoszonych przez redakcję „Dziennika Zachodniego”.
Miło nam poinformować również naszych Czytelników, że na etapie powiatowym tego plebiscytu
w kategorii Sołtys Roku pierwsze miejsce zajął sołtys sołectwa Przegędza Gabriel Breguła, w kategorii Rolnik Roku najwięcej głosów zdobyła Anna
Fica, również z Przegędzy, a sama miejscowość
triumfowała także w kategorii Sołectwo Roku jako
najwyżej ocenione w powiecie rybnickim.
Głównymi patronami plebiscytu byli Jakub
Chełstowski – marszałek województwa śląskiego
oraz starosta kłobucki Henryk Kiepura.
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oszukiwania „niebezpiecznych Polaków” trwały. W grudniu 1939 r. Gestapo zwracało
się do wszystkich burmistrzów i wójtów o sporządzenie wykazu osób działających
przed wojną w polskich stowarzyszeniach, byłych powstańców i ogólnie znanych jako
aktywni „polscy Ślązacy”, a szczególnie osób wykształconych, tj. duchownych, lekarzy,
nauczycieli, akademików, nawet aptekarzy, oraz wszystkich piastujących jakieś funkcje
w lokalnych organizacjach. Do „księgi gończej” włączano także nazwiska tych, którzy
zdążyli uciec i nie wiadomo, gdzie przebywają. Mienie Polaków, którym udało się zbiec,
skonfiskowano. W Leszczynach był to dom policjanta Brzozy.
Jak odbywało się oficjalne przejęcie władzy cywilnej? Dowódca wojsk, które zajęły teren wyznaczał „zarządcę cywilnego”, ten potem powoływał
burmistrzów i naczelników. Na nasz teren takim
mocodawcą był niejaki Fitzner. Naczelnikiem
gminy został w Leszczynach Jan Wałach (Johann
Walach), a po nim Alfred Palarz (Palasch), pochodzący z Rzędówki, zaś pod koniec wojny chorzowianin Schreier. Urząd gminny znajdował się początkowo w dawnym Domu Gminnym, a od 1942 r.
na starym probostwie (obok kapliczki, tam gdzie
po wojnie klasztor elżbietanek). Posterunek policji
– obsadzony pięcioma policjantami z głębi Rzeszy
– znajdował się początkowo w „zomku”, a następnie w skonfiskowanym domu polskiego policjanta Brzozy. Na Rzędówce, być może ze względu
na stację kolejową jako punkt strategiczny, stacjonowała nieokreślona bliżej jednostka wojskowa.
Szeregowców ulokowano w oberży (?) u Dyki, oficerowie kwaterowali w domach prywatnych.
Czas „starej Polski” dokonał się, ale żyć trzeba
było dalej. W ponurej wojennej rzeczywistości cywilów też niejedno czekało. Z początkiem okupacji
Śląsk został włączony do Rzeszy, więc nasze warunki życia i doświadczenia z tego czasu były nieco
inne niż w tych regionach Polski, które Niemcy
uznali za ziemie obce i dopiero co podbite. Jednak
i tu nastąpiły wielkie zmiany, niemal na każdym
odcinku życia, nie tylko społecznego, ale także
prywatnego. III Rzesza potrafiła o to zadbać. Ślązacy notowani jako Polacy mogli pracować tylko na najniższych stanowiskach. Ci, którzy mieli
przed wojną jakąkolwiek kierowniczą posadę, a nawet zwykli robotnicy, jeżeli wzbudzili nieufność
władz, byli przeniesieni na stanowiska najniższe,
bądź w ogóle przeniesieni w inne miejsce pracy,
nawet z odległym dojazdem. Posady kierownicze
we wszelkich instytucjach – czy to była kopalnia,

czy szkoła – mogli obejmować tylko zdeklarowani
Niemcy należący do NSDAP, Volksbundu lub czy
innych tego typu organizacji. Zmiana pracy wywróciła życie wielu rodzin, zwłaszcza jeśli przeniesienie było do odległego miasta.

Aleksandra J. Ostroch

Leszczyny 1939-1945 (cz. II)
Wojna i okupacja wg relacji mieszkańców

Dotkliwie dała się odczuć wprowadzona już
na samym początku wojny reglamentacja żywności. Przydziały kartkowe niezmiernie komplikują życie, nie mówiąc już o tym, że oznaczają
po prostu niedostatek. Z biegiem czasu przydziały
się kurczyły i klasyczna wojenna bieda zaglądała
w oczy. Zaczęła się gonitwa za zdobyciem gdzieś
– oczywiście nielegalnie – dodatkowej żywności,
a podstawą kuchni stały się kartofle i brukiew. Reglamentacja dotyczyła także ubrań i butów.
Inną bardzo dotkliwą zmianą był całkowity zakaz używania języka polskiego w miejscach publicznych. Także w kościele. W początkach okupacji dozwolona była tygodniowo jedna msza z kazaniem w języku polskim, najwcześniejsza. o 7.00
rano. Nie wszyscy księża stosowali się do tego
nakazu, i np. nasz niepokorny ks. Pojda odprawiał
sumę niedzielną z kazaniem po polsku, co było
natychmiast doniesione władzom w Rybniku. Nie
wolno było używać języka polskiego w sklepie czy
na ulicy, spotykając sąsiadkę należało mówić tra-

JUBILEUSZ OSP PRZEGĘDZA

Strażacy na medal!
14 września, we wczesnych godzinach popołudniowych, strażacy z Przegędzy rozpoczęli świętowanie jubileuszu 110-lecia
działalności miejscowej jednostki OSP.
Uroczystość rozpoczęła się od wciągnięcia
na maszt flagi państwowej oraz odśpiewania hymnu na placu przed remizą. Tę część poprowadził
prezes OSP Przegędza Erwin Kuśka. Następnie
mł. kpt. Mateusz Kuśka złożył meldunek komendantowi miejskiemu PSP w Rybniku Wojciechowi Kruczkowi, z kolei naczelnik OSP Przegędza
– Ireneusz Kuśka przypomniał krótki rys historyczny jednostki.
Podczas uroczystości wręczono odznaczenia
za Zasługi dla Pożarnictwa. Srebrny medal otrzymał Sławomir Konopacki, natomiast brązowym
medalem uhonorowano Łukasza Kurpanika, Łukasza Zieburę, Mateusza Kurpanika.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście:
przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, burmistrz Wiesław Janiszewski, zastępca burmistrza Andrzej Raudner, wicestarosta rybnicki
Marek Profaska, radny Sejmiku Województwa
Śląskiego, a zarazem pełnomocnik burmistrza ds.
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dycyjne „Niech będzie pochwalony” po niemiecku. Każdy Niemiec miał prawo zwrócić uwagę,
a potem donieść na osoby rozmawiające po polsku.
Kary za używanie polskiego języka przewidywały grzywnę, a nawet aresztowanie. To naturalnie
zmroziło wszelką swobodę w kontaktach, bo np. jeśli nawet dwie siostry, jakaś Klara z Aną, spotkały
się na drodze lub w sklepie, to musiały pilnować
się, żeby nie powiedzieć coś po naszemu, bo mógłby ktoś posłyszeć i donieść. Dzieci i młodzież były
w jeszcze gorszej sytuacji, bo niemieckiego nie
znały i nie rozumiały. A tu trzeba było udawać,
że się umie i rozumie. Dzieci, nawet te najmłodsze,
poniżej wieku szkolnego, miały świadomość, że je-

planowania, rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik, radni z Przegędzy – Gabriel Breguła i Anna
Gudzik, wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Rybniku Grzegorz
Swinka, dyrektor Szkoły Podstawowej w Przegędzy Dagmara Kalinowska, naczelnik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska

żeli wyrwie im się coś po polsku, ściągną na rodziców surowe kary, a może nawet zostaną odebrane
z domu, więc na widok obcych po prostu uciekały
i się kryły.
Nie zawsze jednak można było się schować. III
Rzesza czuwała nawet nad najmłodszymi obywatelami. Do rodzin zachodziła „opiekunka społeczna”, a raczej kontrolerka z urzędu – w Leszczynach
była to Angela Mazur – sprawdzać, jak dzieci się
rozwijają, czy są odpowiednio zadbane, szczepione, itd. Kontrolerce należało się pokazać choćby
z daleka, ale najlepiej nie odzywać się, bo nawet
zwrócenie się do mamy „mamo” mogło się pani
nie spodobać. Na osłodę tej przykrej wizyty kontrolerka zostawiała trochę pozakartkowych przydziałów, wśród których największym przysmakiem
była jedna pomarańcza. Dzieliła się nią cała rodzina po kawałeczku, gdyż takie cuda jak pomarańcze
czy czekoladki były dla zwykłego zjadacza zgoła
niedostępne.
Adrian Strzelczyk. W jubileuszu uczestniczyła
także delegacja Koła Gospodyń Wiejskich w Przegędzy oraz prezesi i poczty sztandarowe jednostek
OSP z terenu Czerwionki-Leszczyn.
Po zakończeniu części oficjalnej zarówno goście, jak i przedstawiciele poszczególnych jednostek, w uroczystym pochodzie przemaszerowali
do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Tam dziękczynną mszę św. odprawili proboszcz
ks. Józef Bryzik oraz ks. Adrian Lejta, wikariusz
w Dębieńsku i kapelan strażaków naszej gminy.
Obchody jubileuszu zakończono poczęstunkiem.
Anna Gudzik

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA

Bajkowy Ogród w Bełku
20 września bełkowskie Przedszkole świętowało nadanie imienia. O jego wyborze
zadecydowali przede wszystkim wychowankowie, ale również rodzice i personel.
W zorganizowanym plebiscycie najwięcej głosów oddano na nazwę „Bajkowy ogród”.

Rangę uroczystości podkreśliła obecność przybyłych gości, wśród których nie mogło zabraknąć
przedstawicieli władz samorządowych począwszy
od szczebla sołeckiego, poprzez miejsko-gminny,
aż po powiatowy.
Swoją osobą uroczystość uświetnili burmistrz
Wiesław Janiszewski, wiceburmistrz Andrzej
Raudner, wicestarosta Marek Profaska, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda,
przewodnicząca Komisji Oświaty Stefania Szyp,
sołtys Bełku Jolanta Szejka, pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik,
sekretarz gminy Justyna Domżoł, ks. proboszcz
Konrad Opitek, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Kultury Mariola Czajkowska oraz przedstawiciele miejscowych instytucji i organizacji.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w bełkowskim kościele, po której wszyscy jej uczestnicy
przeszli do budynku przedszkola, gdzie została
odsłonięta tablica pamiątkowa z nową nazwą placówki. Tablica została ufundowana przez sołtys
J. Szejkę i Radę Sołecką.

Część artystyczną zapewniły przedszkolaki
z „Bajkowego ogrodu”, które na zakończenie odśpiewały specjalnie skomponowany na tę okazję
hymn przedszkola. Po oficjalnej część uroczystości dzieci z „Bajkowego ogrodu” wraz z rodzicami
wzięły udział w festynie z okazji przedszkolnego
święta.
E. Michałek, A. Batog

Harcerskie święto
Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego
im. Gen. W. Wróblewskiego szczyci się
w Czerwionce-Leszczynach 45-letnią
tradycją. Stąd okazja do świętowania
i spotkania w gronie tych, którym harcerstwo jest szczególnie bliskie.
Jubileuszową uroczystość zorganizowano
na leśnej polanie, na Kanetowcu, który już dawno upodobali sobie harcerze. Witał tu wszystkich
komendant Hufca hm. Janusz Jasiek, zwłaszcza przybyłych gości, wśród których nie zabrakło
przedstawicieli władz samorządowych: wojewódzkie reprezentował Grzegorz Wolnik, zarazem
pełnomocnik nieobecnego burmistrza Wiesława
Janiszewskiego, powiatowe – wicestarosta rybnicki Marek Profaska, zaś miejsko-gminne – przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda.
To na ich ręce składano podziękowania za wieloletnią współpracę, wyróżniając w ten sam sposób
Krystynę Jasiczek – naczelnik Wydziału Spraw
Społecznych w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz Mariolę Czajkowską –
dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury. Podzięko-

wania kierowane były również pod adres byłych
komendantów, instruktorów, ale także dyrektorów
placówek oświatowych oraz rodziców zuchów
i harcerzy. Z kolei gratulacje i słowa uznania kierowane były również pod adres wszystkich, którzy
przez niemal pół wieku tworzyli dzieje harcerstwa
w Czerwionce-Leszczynach. W sposób szczególny wyróżniony został Leszek Skorupa, który
otrzymał Złotą Odznakę za Zasługi dla Chorągwi
Śląskiej ZHP oraz Srebrną Odznakę Honorową
„Za Zasługi dla Województwa Śląskiego” wręczoną przez G. Wolnika. (r)
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Nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku
zainaugurował już siódmy rok swojej
działalności. Rozpoczęcie nowego roku
akademickiego miało jak zwykle uroczystą oprawę. Tradycyjnie w wydarzeniu
tym uczestniczyli m.in. przedstawiciele
władz samorządowych i zaproszeni
goście, których witał koordynator Krystian Wyleżoł.
Na sukces mierzony stale rosnącą liczbą słuchaczy
i coraz bogatszą ofertą programową zwrócił uwagę
burmistrz Wiesław Janiszewski, który wspólnie
z przewodniczącym Rady Miejskiej Bernardem
Strzodą złożył całej społeczności UTW życzenia na

Siódma inauguracja
roku akademickiego
nowy rok akademicki. Podobnie Grzegorz Wolnik
jako przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wicestarosta rybnicki Marek Profaska, który będąc szefem Rady Programowej omówił tematy
zaplanowanych wykładów. Pierwszy z nich, czyli
inauguracyjny, przedstawił prof. dr hab. inż. Marek Roszak z Politechniki Śląskiej.
– Polityka senioralna to współcześnie jednej
z najważniejszych aspektów w działalności samorządów i państwa – podkreśla dr Marek Profaska, przewodniczący Rady Programowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku. – Niegdyś miarą dobrej
kondycji społeczeństwa miał być rozwój różnych
gałęzi gospodarki, czy też dostępność dóbr materialnych. Na szczęście takie postrzeganie zmienia
się i docenia wreszcie udział seniorów w przekroju najważniejszych potrzeb. Wprawdzie trudno
przecenić rolę najmłodszych pokoleń, zatem także
ich potrzeby edukacyjne i ogólnorozwojowe, ale
to na doświadczeniu, mądrości i wzorcach naszych
seniorów można najpewniej polegać. Z tym większą

satysfakcją obserwuję to, co udaje nam się osiągnąć w ramach naszego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. Szczery podziw i uznanie musi też budzić
działalność „Seniorów z Zameczku”, którym raz
jeszcze przy tej okazji gratulacje z racji jubileuszu.
Oby jakość życia tak drogich nam wszystkim seniorów nieustannie stawała się lepsza, czego życzę
z całego serca. (r)

10-lecie Seniorów z Zameczku
– Niewiele osób wie, że wśród działań, które każdego dnia podejmuje Ośrodek Pomocy
Społecznej jest jedno, które zawsze wywołuje uśmiech na naszych twarzach. To zadanie to organizowanie społeczności lokalnej, czyli wyjątkowa przygoda z niezwykłą grupą
ludzi. Taką przygodę rozpoczęliśmy dziesięć lat temu, dzięki Seniorom z Zameczku – mówiła Celina Cymorek, otwierając jubileuszową uroczystość „Seniorów z Zameczku”
zorganizowaną w połowie września w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym. Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach złożyła również podziękowania
na ręce wszystkich pracowników OPS, którzy pracują lub pracowali w przeszłości
z grupą Seniorów.

– Nasze spotkania odbywają się już od dziesięciu
lat, chociaż wydaje się, jakby pierwsze z nich odbyło się dopiero wczoraj. Były radości i smutki, przedstawienia, festyny, wolontariat, jarmarki, wspólne
wyjazdy, wiele nowych znajomości, dobrych praktyk, a przede wszystkim relacje w naszej grupie,
które przez te lata zawiązały się bardzo mocno –
podkreśliła Izabela Malik, kierownik Działu Pomocy Społecznej w OPS Czerwionka-Leszczyny.
– Grupa „Seniorów z Zameczku” przez dziesięć
lat swojego istnienia miała okazję gościć w wielu miejscach w całym kraju, godnie reprezentując
całą naszą gminę. Chcę Wam dzisiaj serdecznie
za to podziękować, zarówno w imieniu władz samorządowych, ale również wszystkich mieszkańców
Czerwionki-Leszczyn – mówił burmistrz Wiesław
Janiszewski. – Przez wiele lat dzieliliście swój
wolny czas na pracę, dzieci, wnuki. Mam nadzieję,
że teraz możecie w końcu realizować to, czego być
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może ze względu na brak czasu nie mogliście zrobić
wcześniej. Życzę kolejnych wspaniałych jubileuszy.
Życzenia na ręce seniorów oraz pracowników
OPS-u złożyli także radny Sejmiku Województwa
Śląskiego oraz pełnomocnik burmistrza ds. planowania, rozwoju i gospodarki Grzegorz Wolnik,
wicestarosta rybnicki Marek Profaska, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda oraz
pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik.
Uroczystość była nie tylko okazją do gratulacji
i życzeń, ale także podsumowań minionej dekady.
Seniorzy podkreślali, że kiedy dziesięć lat temu
wszystko zaczęło się od wspólnych marszów nordic
walking, nikt z nich nie przypuszczał, iż po dekadzie będą mieli tak wiele wspomnień związanych
z podjętymi inicjatywami. Zgodnie zapowiedzieli
również, że mają wiele pomysłów na przyszłość,
które chcieliby zrealizować. (k)

17 i 24 września w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym w Czerwionce-Leszczynach miały
miejsce uroczystości Kamiennych, Żelaznych, Diamentowych i Złotych Godów.

Jubileusze małżeńskie

Burmistrz Wiesław Janiszewski odznaczył jubilatów z 50-letnim stażem małżeńskim medalami
„Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadanymi
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, sekretarz
gminy Justyna Domżoł, kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego Kornelia Warzecha, zastępca kierownika USC Danuta Tic i Barbara Płaza. Oprócz

17 WRZEŚNIA ŚWIĘTOWALI
Żelazne gody
Anna i Alojzy Juraszek z Książenic
Marianna i Karol Mentelscy z Bełku
Diamentowe gody
Eryka i Artur Fiegler z Dębieńska
Teresa i Józef Grzybek z Dębieńska
Marianna i Bogdan Knopik z Dębieńska
Zofia i Stanisław Szymała z Książenic
Złote gody:
Alina i Czesław Antosik z Bełku
Leokadia i Ginter Blacha z Dębieńska
Maria i Gerard Brachaczek z Bełku
Urszula i Andrzej Filipiec z Bełku
Urszula i Jerzy Gajda ze Stanowic
Anna i Norbert Groborz ze Stanowic
Urszula i Alojzy Grzybek z Dębieńska
Maria i Józef Juda ze Stanowic
Mirosława i Klemens Kałużny z Palowic
Teresa i Roman Knopik z Dębieńska
Krystyna i Jan Kozdoń z Przegędzy
Teresa i Norbert Kubina ze Stanowic
Urszula i Jerzy Kulesa ze Stanowic
Irena i Jan Kuś z Czerwionki
Krystyna i Szczepan Kwoska z Bełku
Rita i Artur Lubczyk ze Szczejkowic
Kornelia i Jan Müller ze Stanowic
Urszula i Jerzy Pelińscy ze Szczejkowic
Krystyna i Mirosław Pypno ze Stanowic
Maria i Rudolf Smołka z Książenic
Bronisława i Stanisław Stanich z Bełku
Maria i Jan Wilk z Bełku

życzeń dostojni Jubilaci otrzymali pamiątkowe
dyplomy, kwiaty, albumy oraz upominki ufundowane przez Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni
na poczęstunek, podczas którego Jubilatów bawił
Zespół Folklorystyczny „Karolinki” pod kierunkiem Krystyny Zaskórskiej oraz „Kapela z Naszego Miasteczka”.

24 WRZEŚNIA ŚWIĘTOWALI
Kamienne gody:
Zdzisława i Marian Faberscy z Leszczyn
Diamentowe gody
Edyta i Edward Bieras z Leszczyn
Edeltrauda i Leon Cupok z Czerwionki
Lucyna i Edward Franelak z Leszczyn
Elżbieta i Eryk Jurczyk z Czerwionki
Genowefa i Mieczysław Kamińscy z Czerwionki
Helena i Józef Paurowicz z Czerwionki
Elżbieta i Stanisław Piekarczyk z Czerwionki
Anna i Jerzy Piwczyk z Czuchowa
Joanna i Alojzy Plaszczyk z Czuchowa
Adelajda i Franciszek Polok z Czerwionki
Irena i Konrad Poślednik z Leszczyn
Janina i Zygmunt Półtorak z Leszczyn
Edeltrauda i Henryk Sładek z Leszczyn
Hildegarda i Rudolf Sładkowscy z Leszczyn
Złote gody
Irena i Alojzy Brząkalik z Leszczyn
Urszula i Jerzy Gorzawscy z Czerwionki
Irena i Jerzy Grajner z Czerwionki
Urszula i Józef Jasińscy z Czerwionki
Maria i Bolesław Kurpanik z Czerwionki
Maria i Stanisław Kurpanik z Leszczyn
Urszula i Werner Kurpanik z Leszczyn
Helena i Walerian Müller z Czerwionki
Aniela i Alojzy Nikiel z Czerwionki
Adelajda i Edward Olędzcy z Czerwionki
Danuta i Józef Perz z Leszczyn
Władysława i Franciszek Płaczek z Czerwionki
Teresa i Ludwik Rogala z Czuchowa
Kornelia i Antoni Roszko z Czerwionki
Weronika i Alojzy Sykulscy z Czerwionki
Halina i Wiesław Żyłowscy z Czerwionki
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Diamentowe i Złote Gody
Zdzisława i Marian Faberscy

Marianna i Karol Mentelscy

Edyta i Edward Bieras

Edeltrauda i Leon Cupok

Eryka i Artur Fiegler

Lucyna i Edward Franelak

Genowefa i Mieczysław Kamińscy

Helena i Józef Paurowicz

Anna i Jerzy Piwczyk

Joanna i Alojzy Plaszczyk

Janina i Zygmunt Półtorak

Zofia i Stanisław Szymała

Alina i Czesław Antosik

Leokadia i Ginter Blacha

Maria i Gerard Brachaczek

Irena i Alojzy Brząkalik

Urszula i Andrzej Filipiec

Urszula i Jerzy Gajda

Urszula i Jerzy Gorzawscy

Irena i Jerzy Grajner
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Anna i Norbert Groborz

Urszula i Alojzy Grzybek

Urszula i Józef Jasińscy

Maria i Józef Juda

Mirosława i Klemens Kałużny

Teresa i Roman Knopik

Krystyna i Jan Kozdoń

Teresa i Norbert Kubina

Urszula i Jerzy Kulesa

Maria i Bolesław Kurpanik

Maria i Stanisław Kurpanik

Urszula i Werner Kurpanik

Irena i Jan Kuś

Krystyna i Szczepan Kwoska

Rita i Artur Lubczyk

Helena i Walerian Müller

Kornelia i Jan Müller

Aniela i Alojzy Nikiel

Adelajda i Edward Olędzcy

Urszula i Jerzy Pelińscy

Danuta i Józef Perz

Władysława i Franciszek Płaczek

Krystyna i Mirosław Pypno

Kornelia i Antoni Roszko

Bronisława i Stanisław Stanich

Weronika i Alojzy Sykulscy

Maria i Jan Wilk

Halina i Wiesław Żyłowscy
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RODZINNY PIKNIK EKOLOGICZNY

Śląsk na zielono
Koncert zespołu „Carrantuohill”, warsztaty tańca irlandzkiego,
ekowarsztaty oraz Festiwal Kolorów – to tylko niektóre z atrakcji
podczas Rodzinnego Pikniku Ekologicznego „Zielona Wyspa
Śląsk”. Wydarzenie to zostało zorganizowane przez Urząd Gminy i Miasta, Miejski Ośrodek Kultury oraz wspomniany zespół
muzyczny.
– Temat ekologii jest niezwykle ważny, warto
również, aby już od najmłodszych lat dzieci uczyły się, co mogą zrobić dla środowiska. „Zielona
Wyspa Śląsk” jest doskonałym przykładem inicjatywy, która nie tylko integruje ludzi, ale również
w przystępny sposób uczy o sprawach niezwykle
ważnych – mówił burmistrz Wiesław Janiszewski – Kampania Zielona Wyspa Śląsk już po raz
kolejny przypomina nam, że aby walczyć o czyste środowisko i własne zdrowie wystarczy zacząć
od działań w swoim najbliższym otoczeniu. Dzię-
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kuję bardzo Państwu za przybycie, a także dziękuję
wszystkim, którzy włączyli się w organizację tego
wydarzenia – dodał.
Rodzinny Piknik Ekologiczny rozpoczął się
wręczeniem nagród dla laureatów konkursu
„Zielone Wakacje w Czerwionce-Leszczynach”.
Dzieci w swoich pracach przedstawiły w jaki
sposób można spędzać wakacyjny czas w naszej
gminie – zarówno aktywnie, jeżdżąc na rowerze
czy grając w piłkę, jak i wypoczywając na łonie
natury.
Najmłodsi nie mogli również nudzić się podczas niedzielnego popołudnia – na specjalnie przygotowanych stoiskach czekały na nich warsztaty
ekologiczne Nadleśnictwa Rybnik, warsztaty tańca
irlandzkiego, warsztaty rękodzieła, stoiska Kół Gospodyń Wiejskich a także warsztaty przygotowane
przez Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, podczas których można było stworzyć las
w słoiku, CD Zoo, gąsienicę z nakrętek, wazoniki z butelek, bransoletki z gumek recepturek czy
eko-zakładki do książek. Dzieci mogły również
dowiedzieć się sporo o segregacji, wziąć udział
w grach, zabawach i ekoquizach, a także zobaczyć,
co się dzieje z odpadami, które trafiają do ogromnej
śmieciarki oraz sprawdzić konsekwencje spalania
odpadów na specjalnie przygotowanym symulatorze spalania.
O muzyczną stronę Rodzinnego Pikniku Ekologicznego zadbał zespół „Carrantuohill”, który
od wielu lat włącza się aktywnie w promowanie
ekologicznego trybu życia i postaw proekologicznych. Rodzinnemu Piknikowi Ekologicznemu towarzyszył również Festiwal Kolorów Holi.
Wspólna zabawa podczas wyrzutów kolorowych
proszków wywołała uśmiech na twarzach zarówno starszych, jak i młodszych uczestników
pikniku.

W Rodzinnym Pikniku Ekologicznym uczestniczyli również radny Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz Wolnik, wicestarosta rybnicki
Marek Profaska, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, wiceburmistrz Andrzej
Raudner, pełnomocnik burmistrza ds. społecznych Aleksandra Chudzik, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury Mariola Czajkowska, naczelnik
Wydziału Gospodarowania Odpadami Elżbieta
Student, radni miejscy i powiatowi oraz – licznie
– mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn.
Rodzinnemu Piknikowi Ekologicznemu „Zielona Wyspa Śląsk” towarzyszył Festiwal Organizacji
Pozarządowych, podczas którego zgodnie z naszą
zaprezentowali się: Stowarzyszenie Artystyczno-Muzyczne, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata
Alberta, Guardians Team, OSP Leszczyny, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Stowarzyszenie Kendżi,
Stowarzyszenie Baskiet 2011, Stowarzyszenie
Luxtorpeda, Korpus Artylerii Najemnej, Motocross Klub Czerwionka, Koła PTTK „Ramża”,
Stowarzyszenie Boksery Niczyje, Dinoopowieści,
GaSzo i KS „Decor” Bełk. (k) (r)

– Organizując Narodowe Czytanie w Czerwionce-Leszczynach, odpowiadamy na trwający już kilka
lata projekt zapoczątkowany przez Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego. Inicjatywa ta odbywa
się w wielu miastach Polski, a co ważne, również
w naszej gminie. Dziękuję za wielki odzew związany
z dzisiejszym spotkaniem oraz za duże zainteresowaniem Narodowym Czytaniem już od początku organizowania tej akcji – zwrócił się do zgromadzonych burmistrz Wiesław Janiszewski, a następnie
odczytał także list Prezydenta RP Andrzeja Dudy,
skierowany do uczestników Narodowego Czytania: – Już po raz ósmy w ramach akcji Narodowe
Czytanie będziemy czytać w całej Polsce wybitne
utwory należące do kanonu naszej literatury. W tym
roku będzie to zbiór zatytułowany Nowele polskie.
(…) W ubiegłorocznym Narodowym Czytaniu, które
odbyło się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięła udział rekordowa liczba osób.
Wierzę, że i tym razem w tak samo licznym gronie
przeżyjemy niezapomniane chwile głębokiego namysłu i doświadczymy radości, jaką daje wspólne
czytanie. (…) Jestem przekonany, że ich bogactwo
pozwoli każdemu włączyć się i współtworzyć naszą akcję, która popularyzując czytelnictwo, nie-

9 września w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbyło się Narodowe Czytanie „Katarynki” Bolesława Prusa. Gościem specjalnym, przygotowanego przez Bibliotekę Publiczną oraz Urząd Gminy i Miasta święta czytelnictwa był Marek Szołtysek – pisarz,
dziennikarz, historyk, autor książek o związanych ze śląską kulturą.

Narodowe Czytanie

w Czerwionce-Leszczynach
zmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury
ma moc, aby nas jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości.
– Narodowe Czytanie jest wyjątkową akcją promującą czytelnictwo. Została ona zapoczątkowana
w 2012 r. czytaniem „Pana Tadeusza”. W kolejnych
latach czytaliśmy m.in. „Trylogię”, „Lalkę” czy
„Wesele”. W tym roku, z okazji ósmego Narodowego Czytania, jego lekturami wybrano osiem polskich nowel. Narodowe Czytanie to projekt mający
łączyć Polaków przy czytaniu największych dzieł literatury polskiej. Nasza biblioteka co roku również
włącza się w to wyjątkowe wydarzenie – podkreśliła
dyrektor Biblioteki Publicznej Aleksandra Pietruszewska, witając zaproszonych gości.
Z kolei Marek Szołtysek nawiązał również
do idei Narodowego Czytania: – Dla czytelnictwa
nadeszły trudne czasy. Dzisiaj wiele osób chce
przeczytać tylko podpis pod zdjęciem w mediach
społecznościach. Stąd takie akcje, jak dzisiejsza,
które mają zachęcić młodych do czytania. Czytanie
książek jest niezwykle rozwijające.
Małgorzata Pyszny, nauczycielka języka polskiego oraz metodyk nauczania z WOM przedstawiła zebranym gatunek literacki, jakim jest nowela.
Zwróciła także uwagę na wartości artystyczne tych

krótkich utworów oraz ich uniwersalne przesłania
edukacyjne.
Utwór B. Prusa przeczytali młodsi i starsi, znani
i mniej znani mieszkańcy Czerwionki-Leszczyn,
dla których czytanie książek stanowi niezaprzeczalną wartość: Katarzyna Grzegorzek, Wiktoria Mikosz, Marek Profaska, Claudia Chwołka,
Katarzyna Chwołka, Sławomir Paluch, Anna
Guzior-Rutyna, Janina Binda, Ernestyna Kubecka, ks. Piotr Siemianowski, Justyna Domżoł, Paweł Kania, Oliwia Duraj, Czesław Żemła
i wspomniany gość specjalny M. Szołtysek. (h)

„Złote Cygaro Wilhelma”
trafiło do Częstochowy

20 września w „Starej Piwnicy” odbył się finał Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego „O Złote Cygaro Wilhelma”. To już 23. edycja imprezy, odbywającej się cyklicznie
w Czerwionce-Leszczynach.
Jury w składzie: prof. Marian Kisiel, dr Ewa
Bartos i dr Paweł Majerski dopuściło do finału
konkursu wiersze sześciu twórców, którzy walczyli
o „Złote Cygaro Wilhelma” oraz Nagrodę Publiczności, czyli wielką tytę maszketów.
– Myśląc o Konkursie o Złote Cygaro Wilhelma myślimy tak naprawdę o dwóch poetach związanych z miejscowością, w której się znajdujemy.
Pierwszy z nich to Stanisław Krawczyk, pochodzący z Czeladzi, poeta wielki i charakterystyczny, którego serce przyrosło na stałe do Czerwionki-Leszczyn, i Wilhelm Szewczyk, wielki poeta i pisarz,
który pochodził stąd. Tych dwóch ludzi, jeden przyjezdny, mogłoby się wydawać „obcy”, ale „obcy
który wrósł”, oraz ten, który tutaj „wyrósł”, spra-

wiło, że mała miejscowość Czerwionka-Leszczyny
zaczęła być znana – mówiła dr E. Bartos, pełniąca
funkcję przewodniczącej jury.
Po prezentacji wierszy, jury przyznało nagrody
i wyróżnienia, podkreślając, że poziom zaprezentowanych utworów był niezwykle wysoki. Główną
nagrodę otrzymała Małgorzata Januszewska
drugie miejsce przyznano Czesławowi Markiewiczowi, a trzecie Januszowi Pyzińskiemu.
Ponadto zdecydowano o przyznaniu trzech wyróżnień, które otrzymali Paulina Waszkiewicz,
Bartosz Konstrat oraz Artur Sowa, który został
również uhonorowany Nagrodą publiczności. Jak
co roku, swoją nagrodę przyznała także prof. Grażyna Barbara Szewczyk, córka Wilhelma Szew-

czyka. Wyróżnienie to trafiło do Mariusza Szczepaniaka.
Uczestnikom konkursu gratulował również burmistrz Wiesław Janiszewski. – Już od wielu lat,
we wrześniu spotykamy się w „Starej Piwnicy”,
by wysłuchać twórczości osób z różnych zakątków
Polski. Jesteśmy w szczególnym momencie dla
Śląska, obchodzimy 100. rocznicę wybuchu powstań śląskich. Przed nami jednak kolejny jubileusz, bo już za dwa lata spotkamy się tutaj na 25.
Konkursie o Złote Cygaro Wilhelma. To wyjątkowy konkurs, który uświadamia nam z całą mocą,
że chociaż umiera poeta, jego twórczość zostaje dla
przyszłych pokoleń, które odkrywają ją na nowo –
podkreślał burmistrz. (k)
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Najpiękniejszy list do taty
Na początku września rozstrzygnięto etap rejonowy V edycji
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego pt. „List do Taty”, którego temat brzmiał – „Kim jest i co dla mnie znaczy mój tata”.
Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Senat RP.
Praca konkursowa miała przybrać
formę listu, zawierającego co najmniej 300 słów. Można w nim było
opisać relację z tatą, ojczymem, ojcem zastępczym, dziadkiem, wujkiem, a nawet trenerem czy nauczycielem. Uczniowie dzielili się swoimi
prawdziwymi uczuciami, przykładami, ilustrowali chwile radości, smutku, czasem także tragedii lub opisywali inne szczególne wspomnienia
związane z postacią Taty.
Podczas oceny listów liczyły się
przede wszystkim samodzielność
pracy, prostota, autentyczność oraz
szczerość myśli, nawet jeśli dotyczyły
spraw trudnych, a także umiejętność
pokazania roli ojca w życiu uczestników konkursu.
Do etapu rejonowego konkursu
przystąpiło aż 67 uczniów. Spośród
nadesłanych prac wyłoniono miejsca
na podium oraz przyznano 10 wyróż-

nień. Najlepszą pracę w całym regionie napisał uczeń kl. VIa Szkoły Podstawowej im. Por. Franciszka Rducha
w Bełku – Dominik Kowol, zajmując
tym samym pierwsze miejsce.
Nagrodzenie laureatów nastąpiło 9 września w biurze senatora RP
Wojciecha Piechy w Rybniku. Dyplomy otrzymali również nauczyciele – opiekunowie. Dominika przygotowała Bożena Wyleżoł. Laureat
otrzymał jeszcze jedną nagrodę. Został zaproszony do Senatu RP, gdzie
25 września nastąpiło ogólnopolskie
rozstrzygnięcie konkursu. Okazało się, że z całego kraju na konkurs
nadesłano aż dwa i pół tysiąca prac!
Wśród nich wyłoniono dziesięcioro laureatów. W ich gronie również
znalazł się Dominik Kowol. Wielkie
gratulacje!
Bożena Wyleżoł

16 września wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Czerwionce Iwona Szmelich odebrała w Katowicach certyfikat ukończenia projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Otrzymane wyróżnienie
to zwieńczenie rocznej pracy całej społeczności SP nr 4.

Certyfikat dla SP nr 4
Cofnijmy się w czasie… W sierpniu ubiegłego roku I. Szmelich była
inicjatorką cyklu szkoleń dla rady pedagogicznej w zakresie kształtowania
kompetencji kluczowych u uczniów
w szkole. Już w trakcie warsztatów
nauczyciele przekonali się, jak ważne jest połączenie wiedzy, umiejętności i postaw – wszystkie trzy młody
człowiek powinien rozwijać przede
wszystkim w szkole, aby osiągnąć
sukces w życiu zawodowym i prywatnym. Aby wiedza i doświadczenie
zdobyte przez nauczycieli na szkoleniu nie poszły w zapomnienie, wicedyrektorka zgłosiła naszą szkołę
do udziału w projekcie „Szkoła kompetencji – województwo śląskie.”
Pięcioosobowy zespół pod jej kierunkiem opracował roczny plan działania – celem było rozwijanie i doskonalenie kompetencji społecznych
ucznia (to jedna z ośmiu kompetencji
zdefiniowanych przez Unię Europejską). Zadania projektowe pod nadzorem całej kadry pedagogicznej wykonywali wszyscy uczniowie: począwszy od pierwszaków, a skończywszy
na gimnazjalistach. Według uczniów,
najciekawsze zadania projektowe to:
konkurs savoir-vivre, warsztaty na temat kultury słowa, szacunku wobec
siebie, współpracy przeprowadzone metodą dramy oraz biblioterapia
(przeprowadzona przez Bibliotekę
Publiczną w Czerwionce). Wiele
emocji wzbudził całoroczny konkurs,
który miał wyłonić najbardziej kulturalną klasę. Okazało się, że najwięcej

zielonych kropek zebrała kl. IIIa gimnazjum oraz Vb i IIb – uczniowie ci
w nagrodę otrzymali bony pieniężne
ufundowane przez Radę Rodziców
i sami zdecydowali, na co wydadzą
wygrane pieniądze.
Projekt „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” cieszył się wśród
dzieci i młodzieży dużym zainteresowaniem, wzbudził wiele pozytywnych emocji, połączył zabawę z nauką, rozwinął kompetencje społeczne
uczniów. Nasza szkoła otrzymała certyfikat ukończenia projektu, ale to nie
znaczy, że zakończyliśmy rozwijanie
kompetencji kluczowych. W tym
roku szkolnym skupiamy się na doskonaleniu kompetencji matematycznych, gdyż myślenie logiczne i przestrzenne każdemu jest potrzebne!
Urszula Stopa

ra, smakowały nawet największym
niejadkom.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze Kahlenberg – wzgórze
związane z królem Janem III Sobieskim i bitwą pod Wiedniem, gdzie
obecnie znajduje się polski kościół,
w którym z zaciekawieniem wysłuchaliśmy historii tego ważnego dla
Polaków miejsca. W kolorowych
koszulkach z logo naszego miasta
i gminy jak co roku byliśmy widocz-

ni! Serdecznie dziękujemy za wsparcie Wydziału Rozwoju Gminy i Miasta pod kierownictwem Krystyny
Jasiczek.
Zakończyła się kolejna zagraniczna eskapada, szczęśliwi wróciliśmy
do Leszczyn i zaczęliśmy odmierzać
czas do kolejnego wyjazdu – do kolejnej nieodkrytej jeszcze przez nas
europejskiej stolicy – Pragi.
Koordynator projektu
Barbara Marcol

Wiedeń w projekcie
Stolice Europy
Grupa młodzieży wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr
3 im. Wł. Broniewskiego w Leszczynach odwiedziła Wiedeń.
Rok 2019 jest czwartym w pięcioletniej II Edycji Projektu Stolice
Europy. O tej pory młodzież odwiedziła: Lizbonę, Bratysławę,
Budapeszt, Wilno, Rygę i Tallin.
Tegoroczny wyjazd odbył się
pod hasłem „Dzień Dziecka w rytmie walca u cesarzowej!”. Ten wyjazd, tak jak i poprzednie, dostarczył
uczestnikom moc atrakcji i wiele
niezapomnianych przeżyć. W czasie
czterech dni uczniowie mieli okazję płynąć łodziami poziemną rzeką
Punkwą i podziwiać Morawski Kras.
W stolicy Austrii zobaczyli Katedrę
św. Szczepana, Belweder, rezydencje rodziny cesarskiej – Hofburg
i Schönbrunn wraz z otaczającym go
pięknym ogrodem. Niezapomniane
chwile przeżyli w Muzeum Techni-

14

ki oraz Muzeum Historii Naturalnej, gdzie zobaczyli szkielety oraz
wypchane okazy zwierząt, również
tych, które już wyginęły. Prawdziwą
gratką, zarówno dla młodszych, jak
i starszych uczestników wycieczki
była wieczorna wizyta w wiedeńskim wesołym miasteczku na Praterze. Po wyczerpujących wędrówkach
po naddunajskiej stolicy oraz wysłuchaniu niezliczonych opowieści o historii miasta i jego najznamienitszych
mieszkańcach – specjały kuchni wiedeńskiej: wiener schnitzel mit kartoffelsalat, apfelstrudel czy tort sache-
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Jubileuszowy
„Decor” Bełk
„Decor” Bełk świętował 8 września
90-lecie klubu sportowego, którego
bogate tradycje podczas jubileuszowej
uroczystości przypomniał zasłużony
jego działacz Henryk Kubasa. Wcześniej mszę św. w intencji całej sportowej
społeczności odprawił miejscowy proboszcz, ks. Konrad Opitek.
Z okazji tak wyjątkowego jubileuszu na terenie obiektu sportowego w Bełku zorganizowano
plenerową uroczystość, na którą przybyło wielu
zaproszonych gości oraz sympatyków piłki nożnej i klubu. Władze samorządowe reprezentowali: pełnomocnik burmistrza, zarazem przedstawiciel Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorz
Wolnik, wicestarosta powiatu rybnickiego Marek
Profaska, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Strzoda, wiceburmistrz Andrzej Raudner,
pełnomocnik burmistrza Aleksandra Chudzik
oraz radny powiatowy Eugeniusz Adamiec. Nie
zabrakło zatem życzeń i gratulacji, które pod adresem wszystkich członków Klubu składali na ręce
prezesa Janusza Gawlika i wiceprezesa Adama
Tepera. Prócz nich zrobili to również Henryk
Kula – jako prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej oraz Andrzej Paulus z Podokręgu Rybnik. Oni
też wręczyli Odznaki Honorowe Śląskiego Związki
Piłki Nożnej, którymi zostali wyróżnieni: brązowymi – Andrzej Rojek, Henryk Kubasa, Wiesław
Janiszewski, Grzegorz Brząkalik, Jan Haim,
Jarosław Giemlik i Mariusz Stachura, a złotymi
– Janusz Gawlik i Jędrzej Teper.
Jubileusz był również okazją do zaprezentowania szerokiego zaplecza klubu w postaci młodzieżowych drużyn, zaś dodatkową atrakcję stanowiło
ligowe starcie z „Unią” Książenice, która w rozgrywkach obecnego sezonu korzysta z obiektów
gospodarza meczu. (r)

ZAWODNICY KS „DECOR”
W GRUPACH ROZGRYWKOWYCH
IV Liga, grupa 2: Paweł Anioł, Arkadiusz Blacha, Bartosz Bogucki, Rafał Brzezina, Robert Dymowski, Dominik Gonsior,
Kacper Górka, Dawid Grabiec, Piotr Groborz, Rafał Grzech,
Maciej Hołuj, Grzegorz Jasiczek, Piotr Konik, Mateusz Kopia,
Patryk Lach, Mateusz Latacz, Mateusz Łobaczewski, Kamil Maj,
Błażej Malcherczyk, Andrzej Niewiedział, Damian Olczak, Wojciech Orzeł, Sławomir Paluch, Karol Paryła, Jakub Pawlik, Kamil
Pragnący, Paweł Rasek, Wojciech Rasek, Tomasz Reguła, Rafał
Rzucidło, Kamil Sikora, Tomasz Słupik, Łukasz Spórna, Michał
Stokłosa, Michał Stryczek, Kamil Suchan, Leszek Szejka, Dominik Święch, Rafał Warzecha, Rafał Wielosik, Łukasz Winkler,
Dawid Witek, Tobiasz Wodecki, Bartosz Wójcik, Rafał Wybierek
Klasa A: Paweł Anioł, Arkadiusz Blacha, Bartosz Bogucki, Rafał
Brzezina, Robert Domżoł, Robert Dymowski, Dominik Gonsior,
Kacper Górka, Dawid Grabiec, Piotr Groborz, Rafał Grzech,
Adrian Holeczki, Maciej Hołuj, Grzegorz Jasiczek, Piotr Konik,
Mateusz Kopia, Patryk Lach, Mateusz Latacz, Mateusz Łobaczewski, Kamil Maj, Błażej Malcherczyk, Andrzej Niewiedział,
Damian Olczak, Adam Omiotek, Wojciech Orzeł, Sławomir
Paluch, Karol Paryła, Jakub Pawlik, Kacper Pawłowski, Kamil
Pragnący, Paweł Rasek, Wojciech Rasek, Tomasz Reguła, Rafał
Rzucidło, Kamil Sikora, Tomasz Słupik, Łukasz Spórna, Mateusz
Stęplewski, Michał Stokłosa, Michał Stryczek, Kamil Suchan,
Leszek Szejka, Dominik Święch, Rafał Warzecha, Rafał Wielosik,
Łukasz Winkler, Dawid Witek, Tobiasz Wodecki, Bartosz Wójcik,
Rafał Wybierek
III liga wojewódzka B1 Junior Młodszy Grupa 3: Sebastian
Bednarz, Paweł Buchczyk, Maciej Cycoń, Sebastian Fojcik,
Łukasz Hary, Marek Jeziorowski, Bartosz Kłyk, Mateusz Korzeń,
Bartosz Mazur, Dominik Musiolik, Piotr Musiolik, Bartosz Musioł,
Tomasz Nowak, Szymon Rokita, Michał Rosiak, Kamil Rzucidło,
Kaper Szymała, Rafał Warzecha, Michał Wijas
C2 Trampkarz Grupa 1: Kamil Drapacz, Adrian Gliwicki, Szymon Grolik, Maciej Kurcok, Paweł Kurpas, Bartosz Larisz, Wojciech Maksymiuk, Patryk Moj, Jakub Muller, Karol Olszowski,
Przemysław Płaczek, Kacper Porwolik, Kamil Słupik, Szymon
Słupik, Kamil Warzecha, Karol Wilk
D2 Młodzik Grupa 4: Hanna Anioł, Krzysztof Bigos, Kacper
Klimczak, Bartosz Kopański, Bartosz Larisz, Eryk Mazur, Kamil
Muras, Filip Okun, Wiktoria Pieter, Daniel Siepielewski, Szymon
Skorodzień, Karol Skrzypiec, Szymon Słupik, Kamil Warzecha,
Jakub Wycisk, Tymoteusz Zdziebło
E2 Orlik Grupa 1: Allan Apaydin, Dominik Gliwicki, Wojciech
Kurpas, Kacper Los, Jakub Marcisz, Bartłomiej Pieter, Mateusz
Podleśny, Stanisław Pyszny, Franciszek Radecki, Emanuel Sokalski, Michał Strózik, Franciszek Śmieszek
F1 Żak Grupa 2: Fabian Grabowski, Kacper Kluczniok, Kajetan
Kluczniok, Kacper Los, Szymon Ociepka, Kamil Skaba, Emanuel
Sokalski, Michał Strózik, Piotr Szombara, Jan Szpyra, Bartosz
Wojciechowski, Jan Wowra, Paweł Wowra
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Międzynarodowa Wystawa
Psów Rasowych w Rybniku
Rybnicki Oddział Związku Kynologicznego w Polsce szczyci się długoletnią
tradycją w organizowaniu wystaw na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu. Warto jednak podkreślić, że dwudniowa wystawa na przełomie sierpnia i września po raz pierwszy
miała rangę międzynarodową.
Z racji międzynarodowej obsady rybnicka wystawa cieszyła się ogromnym zainteresowaniem,
choć trzeba zaznaczyć, że również wszystkie poprzednie mieściły się w kalendarzu najbardziej popularnych wydarzeń w naszym regionie. To zasługa
Zarządu Oddziału ZK w Polsce, któremu przewodniczy Leszek Salamon. Z jego zaproszenia do podziwiania najlepszych psów w poszczególnych rasach tradycyjnie skorzystali m.in. przedstawiciele
władz samorządowych, w tym burmistrz Wiesław
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Janiszewski, wicestarosta rybnicki Marek Profaska, przewodniczący Rady Miejskiej Bernard
Strzoda oraz Grzegorz Wolnik jako pełnomocnik
burmistrza, a zarazem radny wojewódzki. Dodajmy, iż szefem Oddziałowej Komisji Hodowlanej
jest Józef Szczekała, który w Radzie Miejskiej
pełni funkcję wiceprzewodniczącego.

Kancelaria Radcowska

RADCA PRAWNY PAWEŁ PIOTROWICZ
ul. Furgoła 11, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 603 380 766, 603 380 706

e-mail: piotrowicz@jpkancelaria.com, sekretariat@jpkancelaria.com
 OGŁOSZENIA DROBNE  OGŁOSZENIA DROBNE 

Oczyszczanie oraz likwidacja zawartości mieszkań i domów.
Tel. 505–397-420

 8 października, godz. 10.00

„CZYTANKI PANI JANKI” – warsztaty czytelnicze dla uczniów szkoły
podstawowej

 23 października, godz. 16.30

SPOTKANIE AUTORSKIE z Markiem Szołtyskiem – śląskim pisarzem
i historykiem – nt. andrzejkowych zwyczajów na Śląsku

 30 października, godz. 10.00

„BAJKI NIE BAJKI” – warsztaty czytelnicze dla przedszkolaków

K ALENDARZ I MPREZ
K ULTURALNYCH 2019
18.10 WIECZÓR Z JÓZEFEM, godz.18.00 – Czuchów, Świetlica
Dzieci i Młodzieży (Dom Parafialny), wstęp wolny
21.10 SPEKTAKL KOMEDIOWY „Kobieta Idealna”, godz. 19.00
– Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja, bilety: 80 zł
3.11 SPEKTAKL DLA DZIECI „O Jasiu, Małgosi i Chatce z łakoci”,
godz. 16.00 – Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D, bilety: 15/20 zł
11.11 KONCERT „Jesienne Impresje Muzyczne” w wykonaniu
Orkiestry Miejskiej „Dębieńsko”, godz. 18.00 – Czerwionka,
CKE, ul. 3 Maja 36D, bezpłatne wejściówki do pobrania
w kasie CKE
16.11 SPEKTAKL BALETOWY „Dziadek do Orzechów”, godz. 18.00
– Czerwionka, CKE, ul. 3 Maja 36D, bilety: 75/85 zł
17.11 KONCERT „Deutsche Schlager & Volkmusic”, godz. 16.00
– Czerwionka, CKE, ul. Maja 36D, bilety: 80 zł
23.11 KONCERT „Małe TGD”, godz. 16.00 – Czerwionka, CKE,
ul. 3 Maja 36D

SKŁAD OPAŁU CZERWIONKA-LESZCZYNY
Sprzedaż i transport węgla kamiennego

AUTORYZOWANY SPRZEDAWCA POLSKIEJ GRUPY GÓRNICZEJ

Węgiel luzem lub workowany. Transport gratis
ZAPRASZAMY!
Czerwionka–Leszczyny, ul. Furgoła 163, pon–pt 8.00-16.00
tel: 509599103, 506129395

Hurtownia Spożywcza „MULTIPAK” z Palowic
poszukuje pracowników na stanowisko

kierowca – magazynier

Wymagania:
• wykształcenie średnie
• prawo jazdy kat. B – mile widziana kategoria C
• komunikatywność oraz wysoka kultura osobista

Prosimy o wysyłanie CV pod adres mariusztomas@gmail.com.

Rodzinie

śp. JANA HALFARA
głębokie wyrazy współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
Rodzinie

śp. KRZYSZTOFA SZMUKA
www.czerwionka-leszczyny.pl

wyrazy głębokiego współczucia
składa
Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
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RehaEsstetica przyjmie do pracy
fryzjera lub fryzjerkę!
Szczegółowe informacje
– tel. 32 42-70-276

GABINET DERMATOLOGICZNO-CHIRURGICZNY
Czerwionka, ul. Jana Pawła II 7C
www.gabinetylejtman.pl








 elektrochirurgia zmian skórnych  usuwanie kępek żółtych z powiek  wycinanie znamion barwnikowych z badaniem histopatologicznym  usuwanie kaszaków, tłuszczaków, wrastających paznokci
 kompleksowe leczenie przewlekłej niewydolności żylnej kończyn
dolnych: diagnostyka i leczenie zakrzepicy żylnej, skleroterapia żylaków, leczenie obrzęków kończyn dolnych  leczenie zachowawcze oraz skleroterapia hemoroidów  anoskopia – wziernikowanie
odbytu u leczenie owrzodzeń podudzia i stóp cukrzycowych  USG
Doppler żył kończyn dolnych, tętnic kończyn dolnych i szyi oraz
jamy brzusznej



GABINET LARYNGOLOGICZNY


Ornontowice
ul. Klasztorna 1

(budynek Ośrodka Zdrowia)

LECZENIE CHORÓB USZU,
GARDŁA I KRTANI
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WYWÓZ SZAMBA
Bogus³aw Koperwas

SZYBKO I SOLIDNIE
zadzwoñ
od poniedzia³ku do soboty

w godz. 7.00-20.00

Oferuje: • wykonawstwo wod-kan
• wywóz szamb beczką 6,1 m3
		
		
• usługi sprzętem
Gwarantujemy szybkie i solidne
wykonanie usług
Wszelkie płatności za świadczone przez PWiK usługi
można regulować w kasie firmy w:
poniedziałek od 8.00 do 14.45
wtorek-piątek od 8.00 do 14.00
lub przelewem na konto bankowe
nr 61 1050 1344 1000 0004 0280 5857

Zlecenia na usługi i zgłaszanie awarii wod-kan:

44-230 Czerwionka-Leszczyny, ul. Nowy Dwór 20

32 431-81-80, 32 431-10-87
32 431-14-57, 0-602 786 043

www.pwikcl.pl
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UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
wykłady, wycieczki, spotkania

14 października, godz. 17.00

Wykład „Wielki brat na co dzień…” – dr Paweł Wrzała, Kolegium Nauk
Społecznych i Filologii Obcych

25 października

Teatr Słowackiego w Krakowie – „Kariera Artura Ui”

28 października, godz. 17.00

Wykład „Zioła poprawiające zdrowie w wieku senioralnym”
– dr Krzysztof Błecha, lekarz, fizjoterapeuta

4 listopada, godz. 17.00

Wykład „Żelazo – metal z gwiazd” – prof. dr hab. inż. Jacek Pieprzyca,
Politechnika Śląska
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